LÁTOGATÁSI SZABÁLYZAT
Kedves Vendégünk!
Köszöntünk a RoBirtok Élményközpontban! A birtokon betekinthetsz egy működő gazdaság életébe, kicsit be is
kapcsolódhatsz, ha szeretnél, testközelből ismerkedhetsz, barátkozhatsz állatokkal.
Érezd nagyon jól magad, belépés előtt azonban kérünk olvasd el figyelemmel a RoBirtok Látogatási szabályzatát!
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A RoBirtok belépőjegy ellenében látogatható, belépéseddel elfogadod a Látogatási szabályzat
rendelkezéseit. A birtokot mindenki saját felelősségére látogathatja, 14 év alatti gyermek pedig csak felnőtt
kíséretében.
Állataink etetése állategészségügyi szempontok miatt, kizárólag az általunk összeállított, ellenőrzött
minőségű és összetételű alapanyagok felhasználásával összeállított RoBirtok csemegével lehetséges,
mely a pénztárnál vásárolható. Gondozóinkkal is részt vehetsz az állatok etetésében, ezek időpontját
táblák jelzik.
Felhívjuk figyelmedet, hogy az állatokhoz saját felelősségedre léphetsz be, a játékokat a saját
felelősségedre próbálhatod ki, az esetlegesen bekövetkező balesetekért és a feliratokon található
útmutatás be nem tartásából következő károkért felelősséget nem tudunk vállalni!
A birtok területén csak a kijelölt helyen, a pénztár mellett megengedett a dohányzás.
Kutyát, más állatot a birtok területére tilos behozni
Kérjük, úgy érezd jól magad, hogy másokat közben nem zavarsz viselkedéseddel!
Kérjük óvd a birtok rendjét és tisztaságát, a szemetet a szemetes edényekbe helyezd!
Biciklivel, rollerrel, görkorcsolyával, howerboarddal, segway-jel a birtok területén tilos közlekedni!
A birtok területén ellopott vagy elveszett tárgyakért nem vállalunk felelősséget.
A játszóteret csak 14 éven aluli gyermekek használhatják, szülői felügyelettel és saját felelősségre.
Kérjük, ne lépj a lezárt területekre, vagy korlát mögé, figyeljétek a táblákat! Kérjük a szülőket, hogy
gyermekeiket mindig tartsák szemmel és ügyeljenek arra, hogy betartsák a feliratok felhívásait!
Állataink nyugalmának és zavartalan életének érdekében, kérjük, ne riogassátok, dobáljátok, kerüljétek a
hangoskodást! Az állatok által okozott mindennemű kárért és sérülésért a látogató vállalja a felelősségét,
melyet a jegy megvásárlásával elismer!
Kérjük, hogy a RoBirtokon található valamennyi eszközre, játékra gondosan vigyázz! A szándékos
rongálásból adódó károk büntetőjogi eljárást eredményezhetnek.
A talajviszonyok miatt, egyes időjárási körülmények (hó, eső) esetén az birtokon belül a talaj, kő több
helyen csúszós lehet. Kérjük, hogy ezt vegyétek figyelembe a közlekedés során. A balesetekért és
károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
Baleset esetére elsősegély doboz a pénztárban található.
Kérjük, hogy a birtokon található csapokból ne igyál! A „Nem ivóvíz” feliratú csapokat csak kézmosásra
használd!

A LÁTOGATÁSI SZABÁLYZAT betartásának célja, hogy minden hozzánk látogató kedves Vendégünk jól érezze
magát. A házirendben foglalt szabályok betartását a RoBirtok munkatársai folyamatosan ellenőrzik.
Szívesen fogadjuk véleményedet, javaslataidat, hogy szolgáltatásainkat mindig javítani tudjuk! A birtok területén
több helyen találsz ládikát, amibe bedobhatod üzenetedet!
Kellemes időtöltést, sok élményt kívánunk a RoBirtokon!
Együttműködésedet a Szabályzat betartásában ezúton is köszönjük:
a RoBirtok munkatársai

www.robirtok.hu

